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بررسي وضعيت توليدات علمي اعضاي هيئت علمي

دانشگاه بيرجند در پايگاه اسكوپوس  

با تأكيد بر ميزان همكاري علمي آنها۱

دكتر محسن نوكاريزي۲
مريم عليان۳

مقدمه
امروزه در عصر اطالعات، بارزترين شاخص توسعه يافتگي هر کشور را توان و ظرفيت 
علمي و فني آن کشور مي دانند، به گونه اي که ارزيابي کمي و کيفي فعاليت هاي علمي يکي 
از مباحث مطرح با عنوان «علم سنجي» است (اعتماد، ۱۳۷۳). علم سنجي که عبارت است از 
فن تجزيه و تحليل آماري و کمي متون علمي، برپايه  چهار متغير اصلي نويسندگان، استنادات، 
از شاخص هاي  نظام هايي  نهادن  بنا  هدفش  مهم ترين  و  شده  پايه ريزي  انتشارات  و  مراجع 
توصيف کننده  پژوهش در مجامع مختلف، از جمله مؤسسات علمي ـ پژوهشي، زمينه هاي 

موضوعي و حتي کشور هاست (براون، گالنزل و شوبرت۱، ۱۳۷۴).
ارزيابي هاي علم سنجي اصلي ترين معيار براي تعيين جايگاه علمي و رتبه بندي  در 
کشور ها، ميزان مشارکت در توليد علم، نوآوري، فن آوري و به طور کلي مشارکت در 
روند توسعه  علوم جهاني عنوان شده  است. در اين ميان، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي، به منزله  نهادهاي علمي، پايگاه و خاستگاه توسعه  علمي و جزو اصلي ترين مراکز 
توليد علم محسوب مي شوند. دانشگاه ها، وظيفه  اشاعه   اطالعات از راه آموزش و پژوهش 
و انتشار نتايج حاصل از اين پژوهش را به عهده دارند. از طرفي اعضاي هيئت علمي هر 
دانشگاه به عنوان اصلي ترين مؤلفه هر دانشگاه اين وظيفه  مهم را به دوش مي کشند. لذا به 
دليل نقش و اهميت دانشگاه ها و برونداد اعضاي هيئت علمي يعني توليدات علمي آنها، 

۱. برگرفته از پايان نامه كارشناسي 
محسن  دكتر  راهنمايي  به  ارشد 

نوكاريزي.
و  كتابداري  گروه  استاديار   .۲

اطالع رساني دانشگاه بيرجند.
ارشد  كارشناسي  دانشجوي   .۳
كتابداري و اطالع رساني دانشگاه 

بيرجند.
4. Braun, Glanzel & Schubert
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سنجش و ارزيابي اين توليدات، به عنوان عنصري اساسي در علم سنجي، همواره مورد 
توجه متخصصان  قرار داشته است. 

مقاالت  تعداد  دانشگاه ها  توان علمي  ارزيابي  از مالک هاي  يکي  که  است  پر واضح 
پايگاه هاي استنادي جهان است.  نمايه  شده اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران آن در 
به  دليل  استنادي  نمايه هاي  پايگاه هاي اطالعاتي و  اين  آثار منتشر شده در  از آن جا که 
رعايت استاندارد هاي علمي و اصول نشر بين المللي، از کيفيت علمي بااليي برخوردار 
هستند، نمايه  شدن آثار اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها ممکن است به عنوان عاملي مهم 
و دقيق در ارزيابي آن دانشگاه مورد نظر قرار گيرد. امروزه اكثر انتشارات علمي تبلور 
تالش هاي گروهي تعدادي از مؤلفان مي باشند. از آن جا كه انتشار توليد علمي دانشمندان 
به صورت فردي براي ترسيم نتايج مهم آماري به تنهايي كفايت نمي كند، ارزيابي هاي 
(براون،  مي كنند  تأكيد  علمي  اجتماعات  توسط  انتشار  بر سودمندي  معموًال  علم سنجي 
با ظهور پديده جهاني شدن و رشد  اين ميان، همزمان  گالنزل و شوبرت، ۱۳۷۴). در 
فزاينده ارتباطات اجتماعي در گستره جهاني و گرايش پژوهشگران به سنجش توليدات 
علمي موضوع همکاري علمي نيز اهميت خاصي يافته است. بنابراين با توجه به شرايط 
کنوني جهان علم و فن آوري، متخصصان ناچار هستند به سوي ارتباطات بيش تر و پديده 
«همکاري علمي» و «تأليف مشترک» روي آورند، چرا که يک فرد متخصص به ندرت 
باشد (نوروزي و  امکانات الزم را داشته  منابع و  مي تواند تمام تخصص ها، مهارت ها، 
واليتي، ١٣٨٨). بازمن و لي١ (۲۰۰۳) اعتقاد دارند که رابطه  نزديک و مستقيمي ميان توليد 
علمي و همکاري علمي وجود دارد، يعني هر قدر همکاري بيش تر باشد توليد علم نيز 
بيش تر خواهد شد. با توجه به  اين که شمار مطالعاتي که در باب توليدات و همکاري-

هاي علمي انجام مي شود، روز به روز در حال افزايش است، بنابراين بررسي اين پديده 
در جامعه علمي و دانشگاهي کشور ضروري به نظر مي رسد. از آن جا که پيشرفت در 
نياز دارد، و توسعه علمي به برنامه ريزي دقيق در زمينه- هر زمينه اي به توسعه علمي 
هاي مختلف علوم، بنابراين نخستين گام براي برنامه ريزي، شناخت وضع موجود است 
(آقامحمدي و خرمي، ۱۳۷۸)؛ از اين رو، اين پژوهش به بررسي وضعيت توليدات علمي 
نمونه اي  به عنوان  بيرجند  دانشگاه  اعضاي هيئت علمي  ميان  و همکاري هاي علمي در 
ميان  اين  در  است.  پرداخته  اسکوپوس  اطالعاتي  پايگاه  در  ايران  دانشگاهي  از جوامع 
مشخص نيست وضعيت انتشارات علمي اين دانشگاه در دو پايگاه اسکوپوس چگونه 
است؟ اعضاي هيئت علمي تا چه ميزان با يکديگر همکاري دارند؟ متغير هايي مانند محل 
اخذ مدرک و سن اعضاي هيئت علمي بر ميزان توليدات علمي چه تأثيري دارد؟ اين 
پژوهش در پي پاسخگويي به چنين پرسش هايي بود. هدف اصلي اين پژوهش بررسي  1. Bozeman & Lee
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وضعيت توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيرجند و ميزان همکاري آنها در 
پايگاه اطالعاتي اسکوپوس طي سال هاي ۲۰۰۰ـ۲۰۰۹ است.

سؤال هاي پژوهش
۱. ميزان توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيرجند در پايگاه اسکوپوس در بازه 

زماني ۲۰۰۰ـ۲۰۰۹ چگونه است؟
پايگاه  بيرجند در  دانشگاه  توليدات علمي در  بيش ترين  داراي  ۲. حوزه هاي موضوعي 

اسکوپوس کدام اند؟
حوزه هاي  برحسب  بيرجند  دانشگاه  علمي  هيئت  اعضاي  علمي  توليدات  وضعيت   .۳

تحصيلي در پايگاه اسکوپوس چگونه است؟
طي  در  بيرجند  دانشگاه  در  علمي  توليدات  بيش ترين  داراي  علمي  هيئت  اعضاي   .۴

سال هاي مورد پژوهش کدام اند؟
۵. روند توليدات علمي اعضاي هيئت علمي در پايگاه اسکوپوس در طي سال هاي مورد 

پژوهش چگونه است؟
دانشگاه  اعضاي هيئت علمي  ميان  از همکاري علمي در  توليدات حاصل  ۶. وضعيت 
و  مهندسي  و  فني  پايه،  علوم  انساني،  علوم  حوزه  چهار  از   يک  هر  در  بيرجند 

کشاورزي در اين پايگاه چگونه است؟
کدام  بيرجند  دانشگاه  علمي  هيئت  اعضاي  ميان  در  علمي  همکاري  غالب  الگوي   .۷

است؟

فرضيه ها 
۱. بين توليدات علمي دانش آموختگان داخل کشور با دانش آموختگان خارج از کشور در 

دانشگاه بيرجند در پايگاه اسکوپوس تفاوت معناداري وجود دارد.
پايگاه  در  بيرجند  دانشگاه  علمي  هيئت  اعضاي  علمي  توليدات  ميزان  و  سن  بين   .۲

اسکوپوس تفاوت معناداري وجود دارد.

پيشينه پژوهش
در  و  پويا  حوزه اي  علمي،  همکاري هاي  و  علمي  توليدات  سنجش  و  علم سنجي 
فن آوري هاي  در  سريع  تغييرات  و  تحوالت  نتيجه  در  حوزه  اين  است.  رشد  حال 
اطالعاتي به شکل گسترده اي مورد توجه قرار گرفته است و روز به روز بر اهميت آن 
افزوده شده و منجر به انجام پژوهش ها و انتشار منابع اطالعاتي مختلفي در اين  زمينه 
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شده است. در ادامه گزيده اي از منابعي که در مواردي ارتباطي با پژوهش حاضر دارند، 
معرفي شده است.

توليدات علمي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در پايگاه وب آو ساينس از 
سال ١٩٧٦ تا پايان سال ٢٠٠٦ با استفاده از روش هاي علم سنجي توسط نوري، نوروزي 
و ميرزايي (١٣٨٥) مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش شامل ٤٨٨ مورد 
از مقاله هاي موجود در پايگاه اطالعاتي وب آو ساينس بود که توسط پژوهشگران دانشگاه 
علوم پزشکي اصفهان در فاصله سال هاي ١٩٧٦ تا ٢٠٠٦ ميالدي به چاپ رسيده بود. 
يافته هاي پژوهش نشان داد که بيش ترين مقاله هاي منتشر شده از دانشگاه علوم پزشکي 
اصفهان در پايگاه آي. اس. آي مربوط به سال ٢٠٠٦ بود. از نظر نوع مقاله بيش ترين تعداد 
مربوط به مقاله هاي اصيل و از لحاظ موضوعي نيز بيش ترين تعداد مقاله در ارتباط با 

عروق محيطي بود.
در  مشهد  فردوسي  دانشگاه  علمي  هيئت  اعضاي  بين  علمي  همکاري  وضعيت 
چهار حوزه علوم پايه، فني و مهندسي، کشاورزي و علوم انساني در پژوهشي توسط 
توليدات  نسبت  بين  که  داد  نشان  يافته ها  گرفت.  قرار  بررسي  مورد   (١٣٨٦) رحيمي 
مشترک به کل توليدات علمي حوزه هاي مختلف در دانشگاه فردوسي تفاوت معنادار 
در  آن  از  پس  و  پايه  علوم  در حوزه  علمي  همکاري  ميزان  بيش ترين  داشت.  وجود 
حوزه مهندسي و علوم انساني بود. در ميان الگو هاي همکاري علمي الگوي همکاري 
از  به شمار مي رفت. دربخشي  الگوي غالب همکاري علمي  به عنوان  درون مؤسسه اي 
اين پژوهش تعداد نويسندگان دخيل در توليدات علمي دانشگاه فردوسي بررسي شد. 
با دو  نويسنده  و  از آن بود که بيش ترين فراواني مربوط به رکورد هاي  يافته ها حاکي 

بعد از آن با سه نويسنده بود. 
هيئت  اعضاي  علمي  توليدات  بررسي وضعيت  به  پژوهشي  در   (١٣٨٨) اسماعيلي 
علمي دانشگاه اروميه از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨٦ در پايگاه وب آو ساينس پرداخت. يافته هاي 
پژوهش نشان داد که بيش ترين تعداد مدارک منتشر شده در پايگاه وب آو ساينس مربوط 
به مقاله ها بود. از ديگر يافته هاي پژوهش مي توان به روند رو به رشد توليدات علمي 
اعضاي هيئت علمي نسبت به سال مبدأ اشاره کرد. از لحاظ موضوعي بيش ترين تعداد 
مدارک مربوط به موضوع شيمي و بيش ترين ميزان توليدات علمي در اين پايگاه مربوط 
به حوزه علوم پايه  بود. هم چنين يافته هاي پژوهش نشان داد که بيش ترين توليدات علمي 
مربوط به آن دسته از اعضاي هيئت علمي بود که مدرک خود را از دانشگاه هاي داخلي 

کشور دريافت کرده اند.
تأثير  لي (٢٠٠٣) در پژوهشي  بازمن و  توليدات علمي  بر  تأثير همکاري  در زمينه 
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متخصص   ٤٤٠ انتشارات  براساس شمارش  پژوهشگران،  توليد  قابليت  بر  را  همکاري 
دانشگاهي بررسي کردند. در اين رابطه از دو مقياس تعداد مقاالت علمي و کتاب هاي 
رضايت  ميزان  تعيين  به  آنها  کردند.  استفاده  مشترک  نويسندگان  تعداد  و  شده  منتشر 
عواملي نظير رضايت شغلي، مرتبه علمي، سن، جنس، تبعيض و مليت پرداختند. يافته ها 
مبين آن بود که قدرت توليد افراد به مذکر بودن، متأهل بودن، منصب دار بودن و نيز غير 
نرخ  کامپيوتر  باالتر و متخصصان  توليد  نرخ  مرتبط است. شيميدان ها  آنان  بودن  بومي 
با همکاري  به ساير رشته هاي علوم و مهندسي داشتند. در رابطه  توليد كم تري نسبت 
از  نيمي  از  بيش  و  مي کردند  کار  تنها  را  خود  زمان  از  درصد   ١٦ پژوهشگران  علمي 
با  رابطه  در  بودند.  پژوهشي  گروه  يک  در  که  مي گذرانند  کساني  با  را  همکاري  زمان 
از  داشتند.  نوع همکاري  اين  به  بيش تري  گرايش  فيزيکدان ها  بين المللي  همکاري هاي 
ديگر يافته هاي اين پژوهش مي توان به رابطه مستقيم بين توليد علمي و همکاري علمي 

اشاره کرد. هر چه همکاري علمي بيش تر باشد، توليد علم نيز بيش تر خواهد شد.
اينگورسن و ژاکوب١ (٢٠٠٤) به بررسي كتاب شناختي از انتشارات و الگوهاي استنادي 
و تأثير پژوهش هاي آفريقاي جنوبي بين سال هاي ٢٠٠٠ـ١٩٨١ در زمينه هاي تحقيقاتي 
بيولوژي  و  ميکروبيولوژي  بيوشيمي،   شيمي،  گياهي،   و  حيواني  علوم  شامل  منتخب 
نمايه  از  که  داده هايي  پرداختند.  فضايي  علوم  و  فيزيک  ژنتيک،   دربرگيرنده  مولکولي 
استنادي علوم از پايگاه آي. اس. آي به دست آمدند،  به جز در زمينه هاي ميکروبيولوژي،  
بيولوژي مولکولي و فيزيک، کاهش انتشارات آفريقاي جنوبي در سال هاي ١٩٩٠ـ١٩٨٦ 
را نشان داد، ليکن در سال هاي ١٩٩٤ تا ١٩٩٨ در علوم حيواني و گياهي،  ميکروبيولوژي 
شيمي  حيطه  در   ١٩٩٠ دهه  طول  در  بود.  افزايش  به  رو  علمي  توليدات  بيولوژي،   و 
اين  دليل  عمده ترين  کلي  به طور  شد.  مشاهده  علمي  توليدات  در  کاهشي  بيوشيمي  و 
بوده  دولتي  بودجه  اقتصادي و کاهش  دليل مشکالت  به  توليدات علمي،  در  نوسانات 

است که نقش چشمگيري بر توليد اطالعات علمي داشته است.
بازمن و گورلي٢ (۲۰۰۴) در پژوهش خود بر موردي خاص از همکاري پژوهشي 
متخصصان براي گسترش سرمايه علمي و فني، تمرکز کردند. آنها داده هاي خود را از 
۴۵۱ متخصص و مهندس در مراکز پژوهشي دانشگاهي اياالت متحده جمع آوري کردند. 
و همکاري  علمي  هيئت  اعضاي  و  دانش آموخته  دانشجويان  به  زيادي  توجه  هم چنين 
خود  محيط  همکاران  با  همکاري  و  همکاري،  بودن  بين المللي  و  دادند  نشان  زنان  با 
بررسي  نيز  را  دانشگاه ها)  (ساير  دورتر  همکاران  با  مقايسه  در  پژوهشي)  گروه  (مثًال 
کردند. يافته ها نشان داد که اغلب متخصصان در انتخاب همکاران خود گرايش بين المللي 

نداشتند و تمايل داشتند با کساني که در گروه کاري خودشان بودند، همکاري کنند.

1. Ingwrsen & Jacobs

2. Bozeman & Gorle

3. Wang
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وانگ۱ و ديگران (۲۰۰۵) در پژوهشي همکاري علمي را در سطح کشور چين مورد 
بررسي قرار دادند. ايشان به بررسي مقاله هاي تأليف مشترک در ميان پژوهشگران چيني 
از چهار ديدگاه همکاري درون سازماني، همکاري درون منطقه اي، همکاري منطقه اي و 
همکاري بين المللي پرداختند. داده هاي اين پژوهش از پايگاه مقاالت و استنادات علمي 
و فن آوري چين٢ جمع آوري شد. نتايج بررسي وانگ و همکاران نشان داد که هر چهار 
نوع همکاري در چين روند رو به رشد داشت و مناطق مختلف داراي الگو هاي همکاري 
متفاوتي منطبق بر سطوح توسعه اقتصادي، فني و علمي بودند. در واقع تمام مناطق بر 
ارجحيت همکاري درون سازماني تأکيد کرده بودند. فاصله جغرافيايي هنوز يکي از موانع 

اصلي در همکاري هاي علمي و فني بود.
رويل۳ و ديگران (۲۰۰۷) در پژوهش خود به بررسي همکاري در تأليف پژوهشگران 
چيني پرداختند. ايشان ميزان مقاله هاي تأليف مشترک پژوهشگران چيني را در مجله هاي 
بين المللي بررسي کردند. جامعه مورد مطالعه آنها ۳۷۵۲۶ مقاله اي بود که در پايگاه الزوير۱ 
در سال ۲۰۰۴ نمايه شده  بودند. ۴۹ درصد مقاله هاي حاصل همکاري پژوهشگران چيني 
نزديکي جغرافيايي در شکل گيري  نتايج پژوهش نشان داد که  بود.  بين الملل  در سطح 

همکاري ها مؤثر بوده است.
پايگاه هاي  در  دانشگاه ها  علمي  هيئت  اعضاي  علمي  توليدات  بررسي  زمينه  در 
استنادي، نوري و دانش (۲۰۰۸) در پژوهشي به بررسي توليدات علمي اعضاي هيئت 
سال هاي  طي  وب آو ساينس  اطالعاتي  پايگاه  در  اصفهان  پزشکي  علوم  دانشگاه  علمي 
۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ و عوامل مؤثر بر آن پرداختند. اين پژوهش از نوع پيمايشي و به صورت 
هيئت  اعضاي  شده  نمايه  مدارک  کل  که  داد  نشان  يافته ها  است.  گرفته  انجام  مقطعي 
زماني  بازه  در  اطالعاتي وب آو ساينس  پايگاه  در  اصفهان  پزشکي  دانشگاه علوم  علمي 
۲۰۰۰ـ۲۰۰۵ در مجموع ۲۰۳ مورد بوده است. در بين دانشکده هاي دانشگاه  علوم پزشکي 
اصفهان، بيش ترين تعداد مدارک مربوط به دانشکده پزشکي (۶۶ مورد) بود. در حالي که 
بين گروه هاي آموزشي اين دانشگاه، رتبه اول از نظر تعداد مقاله به گروه فارماکوگنوزي 
از دانشکده دارو سازي اختصاص داشت. اين مطالعه نشان داد که سه متغير آشنايي با زبان 
انگليسي، آشنايي با روش تحقيق و آشنايي با مؤسسه اطالعات علمي با تعداد مقاالت 

چاپ شده اعضاي هيئت علمي رابطه مستقيم داشته است.

روش هاي پژوهش
اين پژوهش از نوع کاربردي و به روش علم سنجي که يکي از روش هاي مطرح در 
زمينه سنجش و اندازه گيري توليدات علمي است، انجام شده است. در بخشي از پژوهش 

1. Chinese Science and Tech-

nology Paper and Citations 

Database

2. Royal

3. Elsevier
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که به مبحث همکاري علمي مي پردازد از شاخص تأليف مشترک براي سنجش ميزان 
همکاري علمي استفاده شده است. 

جامعه آماري اين پ ژوهش عبارت است از كليه توليدات علمي نمايه شده در پايگاه  
استنادي اسکوپوس در چهار حوزه تحصيلي علوم انساني، علوم پايه، فني ـ مهندسي و 
کشاورزي طي سال هاي۲۰۰۰ـ۲۰۰۹ که توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيرجند به 
ثبت رسيده است. در اين پژوهش نمونه گيري انجام نشد و کل توليدات علمي اعضاي 

هيئت علمي دانشگاه بيرجند در پايگاه اسکوپوس مورد بررسي قرار گرفت. 
داده  هاي اين پژوهش طي يک دوره ۱۴ روزه از تاريخ ۱۳۸۹/۲/۴ لغايت ۱۳۸۹/۲/۱۸ 
از طريق نمايه  استنادي اسکوپوس جمع آوري شد. براي به دست آوردن داده هاي پژوهش 

از پايگاه اسکوپوس به وبگاه اين پايگاه با نشاني زير مراجعه شد: 
http://www.scopus.com

سازمان  وابستگي  براساس  جست وجو  گزينه  پايگاه،  جست وجوي  قسمت  در 
پديدآورندگان۱ انتخاب شد. سپس در آن قسمت نام دانشگاه بيرجند  وارد شد و کار 

جست وجو آغاز گشت. 
نتايج  و  ۲۰۰۹) مشخص  تا   ۲۰۰۰) پژوهش  مورد  زماني  محدوده  بعد  مرحله  در 
علمي  هيئت  اعضاي  علمي  توليدات  فقط  تا  شد  محدود  دوره  اين  به  جست وجو 
غيرالزم  اطالعات  بازيابي  از  و  بازيابي  بررسي  مورد  سال  ده  در  بيرجند  دانشگاه 

جلوگيري شود. 
حوزه هاي موضوعي مورد بررسي براساس تقسيم بندي موضوعي پايگاه اسکوپوس 
انتخاب شد و چون ممکن است يک مقاله در چندين حوزه موضوعي قرار گيرد، لذا در 
بخش بررسي ميزان توليدات در حوزه هاي مختلف، به دليل هم پوشاني برخي موضوعات، 
و محاسبه يک مقاله در چندين موضوع، تعداد کل آثار با تعداد آثار واقعي توليد شده 

(۳۳۵ عنوان) تفاوت فاحشي دارد. 

يافته هاي پژوهش
سؤال ۱. ميزان توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيرجند در پايگاه اسکوپوس 

در بازه زماني ۲۰۰۰ـ۲۰۰۹ چگونه است؟
ميزان توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيرجند از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ 
ميالدي (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸) در پايگاه اطالعاتي اسکوپوس، ۳۳۵ عنوان بود که از اين تعداد 
«مقاله پژوهشي۲» با ۲۵۲ عنوان (۷۵/۲۱ درصد) باال ترين فرواني و مقاله مروري۳ با ۴ 

عنوان (۱/۲۰ درصد) كم ترين فرواني را داشتند (جدول ۱).

1. Affiliation search

2. Article

3. Review
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جدول ۱. توزيع فراواني و درصد فراواني نسبي توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه 
بيرجند از سال ۲۰۰۰ـ۲۰۰۹ در پايگاه اسکوپوس

درصد فراواني نوع مدرک
۷۵/۳۶ ۲۵۷ مقاله علمي

۲۱/۷۰ ۷۴ مقاله سمينار

۱/۱۷ ۴ مقاله مروري

۱/۴۶ ۵ مقاله در دست چاپ

۱۰۰ ۳۳۵ مجموع

سؤال ۲. حوزه هاي موضوعي داراي بيش ترين توليدات علمي در دانشگاه بيرجند در 
دو پايگاه مورد بررسي کدام اند؟

براساس يافته هاي جدول ۲، در پايگاه اسکوپوس بيش ترين مدارک مربوط به رشته 
شيمي با ۱۵۷ مورد بود که اين تعداد ۲۳/۳۲ درصد از کل موضوعات پژوهش حاضر 
را شامل مي شد. در سطح بعدي، حوزه موضوعي مهندسي با ۱۰۲ مورد قرار داشت که 

۱۵/۱۵ درصد از کل موضوع هاي پژوهش حاضر را در پايگاه اسکوپوس شامل مي شد.

برحسب  بيرجند  دانشگاه  علمي  هيئت  اعضاي  علمي  توليدات  وضعيت   .۳ سؤال 
حوزه هاي تحصيلي چگونه است؟

جدول ۲. توزيع فراواني موضوعات توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه 
بيرجند از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ در پايگاه اسکوپوس

درصدتعداد توليدات علميحوزه هاي موضوعيرديف
۱۵۷۲۳/۳۲شيمي۱

۱۰۲۱۵/۱۵مهندسي۲

۷۱۱۰/۵۴فيزيک و ستاره شناسي۳

۴۶۶/۸۳علوم کامپيوتر۴

۴۴۶/۵۳کشاورزي و علوم زيستي۵

۴۰۵/۹۴بيوشيمي، زيست شناسي ملکولي۶

۳۵۵/۲مهندسي مواد۷
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جدول ۲. (ادامه)

درصدتعداد توليدات علميحوزه هاي موضوعيرديف

۳۳۴/۹زمين شناسي۸

۲۹۴/۳رياضيات۹

۱۱۶۱۷/۲۳ساير حوزه هاي موضوعي۱۰

۶۷۳۱۰۰/۰۰جمع

همان گونه که در جدول ۳ مشاهده مي شود تعداد کل اعضاي هيئت علمي دانشگاه 
بيرجند در فاصله سال هاي مورد بررسي (۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹)، به طور متوسط ۲۲۲ نفر بوده 
است که از اين تعداد ۸۱ نفر داراي توليد علمي نمايه شده در اسکوپوس بودند. حوزه 
علوم پايه با دارا بودن بيش ترين تعداد اعضاي هيئت علمي (۶۳ نفر) و بيش ترين اعضاي 
هيئت علمي داراي توليد علمي (۳۸ نفر) بيش ترين سهم را در توليد علم دانشگاه بيرجند، 
است.  داده  اختصاص  به خود  تا ۲۰۰۹  از سال ۲۰۰۰  اسکوپوس  اطالعاتي  پايگاه  در 
هم چنين بيش ترين درصد اعضاي داراي مقاله نسبت به کل اعضا نيز مربوط به دانشکده 

علوم (۶۰/۳۱ درصد) است.

جدول ۳. توزيع فراواني و درصد فراواني نسبي اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيرجند و تعداد 
مقاله هاي منتشر شده  از سوي آنان از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ به تفکيک حوزه هاي تحصيلي در 

پايگاه اسکوپوس

حوزه
تعداد 

اعضاي 
هيئت علمي

درصد

تعداد اعضاي 
هيئت علمي 
داراي توليد 

علمي

درصد تعداد 
اعضاي هيئت 
علمي داراي 
توليد علمي 

به کل اعضاي 
حوزه

تعداد 
توليدات 

علمي

ادبيات و علوم 
انساني

۶۱۲۷/۴۷۳۴/۹۱۳

۶۳۲۸/۳۷۳۸۶۰/۳۱۲۰۰علوم پايه

۴۶۲۰/۷۲۲۲۴۷/۸۲۸۹فني و مهندسي

۵۲۲۳/۴۲۲۰۳۸/۴۶۴۳کشاورزي

۲۲۲۱۰۰۸۱۳۶/۴۸۳۳۵مجموع
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سؤال ۴. اعضاي هيئت علمي داراي بيش ترين توليدات علمي در دانشگاه بيرجند در 
دو پايگاه مورد بررسي در طي سال هاي مورد پژوهش کدام اند؟

در جدول ۴ فهرست پرکار ترين اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيرجند براساس توليدات 
اين  داده هاي  براساس  مي شود.  مشاهده  اسکوپوس  پايگاه  در  آنها  شده   نمايه  علمي 
جدول، دکتر بهزاد حقيقي عضو هيئت علمي گروه شيمي دانشکده علوم و دانش آموخته 
از دانشگاه تهران، با  ۲۹ مقاله در بين ۸۱ نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيرجند 
در بازه زماني ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹، شاخص ترين فرد در پايگاه اسکوپوس است. نکته قابل 
توجه ديگر در اين جدول اين است که از اين تعداد پژوهشگر پرکار، شش نفر از گروه 
آموزشي شيمي هستند که اين موضوع مي تواند بيانگر سطح علمي باالي اين گروه در 

دانشگاه بيرجند باشد. 

جدول ۴. پرکارترين نويسندگان از ميان اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيرجند از سال ۲۰۰۰ تا 
۲۰۰۹ در پايگاه اطالعاتي اسکوپوس

نام و رديف
نام خانوادگي

گروه دانشکده
آموزشي

محل اخذ آخرين 
مدرک تحصيلي

تعداد 
مقاله

۲۹ايران، دانشگاه تهرانشيميعلوم پايهبهزاد حقيقي۱

۲۵ايران، دانشگاه فردوسيشيميعلوم پايهحيدر رئيسي۲

۲۲ايران، شهيدبهشتيشيميعلوم پايهسوسن صادقي بجد۳

محمدسعيد ۴
حسيني بجد

۲۱ايران، دانشگاه فردوسيشيميعلوم پايه

حميد ۵
خراشادي زاده

فني و 
مهندسي

ايران، دانشگاه قدرت
صنعتي شريف

۱۹

ايران، دانشگاه تربيت شيميعلوم پايهعباسعلي اسماعيلي۶
مدرس

۱۲

فني و سيدحجت هاشمي۷
مهندسي

مهندسي 
مکانيک

انگلستان، دانشگاه 
شفيلد

۱۱

۷ايران، دانشگاه فردوسيفيزيکعلوم پايهفاطمه ابراهيمي۸

۷ايران، دانشگاه شيرازشيميعلوم پايهسارا سبحاني

۶ايران، دانشگاه الزهراشيميعلوم پايهريحانه ملکوتي۹

زراعت کشاورزيمحمدعلي بهداني۱۰
و اصالح 

نباتات

۶ايران، دانشگاه فردوسي
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سؤال ۵. روند توليدات علمي اعضاي هيئت علمي در دو پايگاه مورد بررسي در طي 
سال هاي مورد بررسي چگونه است؟

هيئت  اعضاي  علمي  توليدات  روند  مي شود  مشاهده   ۱ نمودار  در  که  به طوري 
علمي دانشگاه بيرجند در پايگاه اطالعاتي اسکوپوس از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ميالدي 
به جز در سال ۲۰۰۱ سير صعودي داشته  است. بنابراين مي توان چنين استدالل کرد که 
توليدات علمي دانشگاه بيرجند در پايگاه اسکوپوس در کل داراي رشد نسبي مناسبي 

بوده است. 

نمودار ۱. روند توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيرجند در پايگاه اطالعاتي 
اسکوپوس از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹

سؤال ۶. وضعيت توليدات حاصل از همکاري علمي در ميان اعضاي هيئت علمي 
دانشگاه بيرجند در هر يک از  چهار حوزه علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي 

و کشاورزي در پايگاه اسکوپوس چگونه است؟
و  توليد  ميزان  با  رابطه  در  بررسي  مورد  حوزه  چهار  کلي  وضعيت   ۵ جدول  در 
کل  در  مجموع  در  مي شود  مشاهده  که  همان  گونه  است.  شده  ترسيم  علمي  همکاري 
دانشگاه بيرجند در پايگاه اسکوپوس از ۳۳۵ توليد علمي منتشر شده، ۲۹۱ مورد توليد 
علمي مشترک (۸۶/۸۶ درصد) در طول دوره مورد پژوهش به دست آمده که حاکي از 
ميزان ۹۳/۵٪ همکاري در حوزه علوم پايه، ۷۱/۹۱٪ همکاري در حوزه فني و مهندسي و 

۹۳/۰۲٪ همکاري در حوزه کشاورزي بود. 
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جدول ۵. توزيع فراواني تعداد کل منابع توليد شده به صورت انفرادي و مشترک در هر کدام 
از گروه هاي تحصيلي در پايگاه اسکوپوس

تعداد کل توليدات علمي مشترکتعداد کل توليدات علميحوزه
۰ (۰٪)۳ (۱۰۰٪)ادبيات و علوم انساني

۱۸۷ (۹۳/۵٪)۲۰۰ (۱۰۰٪)علوم پايه

۶۴ (۷۱/۹۱٪)۸۹ (۱۰۰٪)فني و مهندسي

۴۰ (۹۳/۰۲٪)۴۳ (۱۰۰٪)کشاورزي

۲۹۱ (۸۶/۸۶ ٪)۳۳۵ (۱۰۰٪)جمع

پايگاه  در  بررسي  مورد  چهار حوزه  در  علمي  هيئت  اعضاي  مشترک  توليدات  در 
و  کشاورزي  و  پايه  علوم  حوزه  در  به ترتيب  علمي  همکاري  ميزان  بيش ترين  مذکور، 
کم ترين آن در حوزه ادبيات و علوم انساني است. به اين ترتيب مشخص مي شود که 
اعضاي هيئت علمي در حوزه علوم پايه در پايگاه اسکوپوس بيش از همکاران خود در 

ساير حوزه ها در توليدات خود از همکاري علمي بهره جسته اند. 

سؤال ۷. الگوي غالب همکاري علمي در ميان اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيرجند 
کدام است؟

براي پژوهش حاضر به طور کلي ۴ نوع الگوي همکاري متناسب با وضعيت دانشگاه 
بيرجند مورد شناسايي قرار گرفت که عبارت اند از: 

۱. همکاري درون سازماني
۲. همکاري درون منطقه اي

۳. همکاري منطقه اي
۴. همکاري بين المللي

براي بررسي ميزان استفاده از اين الگو ها در هر حوزه، دانشکده، مبدأ و وابستگي هر 
کدام از افراد همکار در توليد منابع مشترک اعم از مقاله هاي علمي، مقاله هاي سمينار، 
مقاله هاي مروري مورد شناسايي قرار گرفت و با شناسايي مبدأ و مکان اصلي که اين افراد 
به آن وابسته بودند، الگو  هاي مورد نظر شناسايي و داده هاي  آن در جدول هاي مربوطه 
ارائه شد. براي جمع آوري اين داده ها از سياهه وارسي که توسط پژوهشگر تنظيم شده  

استفاده شد. 
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اما بررسي نوع ديگري از الگوها در همکاري هاي علمي نيز در برخي پژوهش ها مورد 
بررسي قرار گرفته است. اين الگوها در رابطه با تعداد افرادي است که در توليد يک اثر با هم 
همکاري کرده اند. بنابراين با هدف سنجش انواع اين الگو ها در جامعه مورد نظر اين پژوهش، 
تعداد اعضاي هيئت علمي دخيل در توليدات علمي مشترک، شامل مقاله هاي علمي، مقاله هاي 
سمينار، مقاله هاي مروري، مورد بررسي قرار گرفت و يافته هاي به دست آمده در جدول هاي 

مربوط تنظيم شد. 

جدول ۶. توزيع فراواني انواع الگو هاي همکاري در کل توليدات مشترک اعضاي هيئت علمي 
دانشگاه بيرجند در پايگاه اسکوپوس

     الگو ها
دانشگاه

(کل توليدات)

همکاري 
درون 
سازماني

همکاري 
درون 
منطقه اي

همکاري 
منطقه اي

همکاري 
بين المللي

جمع

۱۰۷۳۱۸۹۴۳۲۷۰علوم پايه

۲۹۷۱۵۲۲۷۳فني و مهندسي

۱۵۱۳۱۰۱۴۵۲کشاورزي

۱۵۱۵۱۱۱۴۷۹۳۹۵کل دانشگاه بيرجند

طبق يافته هاي حاصل، در توليدات مشترک اعضاي هيئت علمي در پايگاه اسکوپوس، 
الگوي همکاري درون سازماني (با ۱۵۱ مورد) داراي بيش ترين فراواني بود و كم ترين فراواني 
را الگوي همکاري درون منطقه اي (با ۵۱ مورد) داشت. بنابراين مي  توان گفت که در جامعه 
اين پژوهش الگوي همکاري درون سازماني الگوي غالب همکاري علمي در توليدات مشترک 
نتيجه گرفت که  به شمار مي آيد. مي توان چنين  پايگاه اسکوپوس  اعضاي هيئت علمي در 
به طور کلي، اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيرجند در توليدات خود در اين پايگاه ، بيش از هر 
چيز ترجيح مي دهند با همکاران درون دانشگاه همکاري علمي داشته باشند و اغلب اين افراد 

را دانشجويان و ساير اعضاي هيئت علمي درون دانشگاه تشکيل مي دهند. 
مشترک  توليدات  کل  در  نويسندگان،  تعداد  با  ارتباط  در   ۷ جدول  يافته هاي  طبق 
الگوي دو نويسنده (با ۹۹ مورد) و سپس چهار  به  دانشگاه، بيش ترين فراواني مربوط 
نويسنده (با ۵۴ مورد) بوده است. اين امر نمايانگر آن است که، هرچند اعضاي هيئت علمي 
دانشگاه بيرجند تمايل به همکاري با سايرين را دارند، اما ترجيح مي دهند در گروه هاي 
کوچک و به صورت دو نفره کار کنند. بنابراين الگوي غالب در تعداد نويسندگان الگوي 

همکاري با دو نويسنده  است. 
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جدول ۷. توزيع فراواني الگوي تعداد نويسندگان در کل توليدات مشترک اعضاي هيئت علمي 
دانشگاه بيرجند در پايگاه اسکوپوس

    الگوها

کل دانشگاه

دو 
نويسنده  

سه 
نويسنده  

چهار 
نويسنده  

پنج 
نويسنده  

بيش 
از پنج 
نويسنده  

جمع

۶۱۶۰۳۵۷۲۰۱۸۳علوم پايه
۴۸۳۶۹۵۲۱۰۰فني و مهندسي

۱۱۶۸۹۵۳۹کشاورزي
مجموع الگوهاي 

کل دانشگاه
۱۲۰۱۰۲۵۲۲۱۲۷۳۲۲

آزمون فرضيه ۱
بين توليدات علمي دانش آموختگان داخل کشور با دانش آموختگان خارج از کشور 

در دانشگاه بيرجند تفاوت معناداري وجود دارد.
براي بررسي اين فرضيه مبني بر وجود تفاوت بين توليدات علمي دانش آموختگان داخل 
کشور با دانش آموختگان خارج از کشور از آزمون تي مستقل استفاده شد. خروجي آزمون تي 
نشان داد که در سطح ٠/٠٥ بين ميزان توليدات علمي دانش آموختگان داخل کشور و دانش-
آموختگان خارج از کشور تفاوت معناداري وجود نداشت. هر چند  مقايسه يافته هاي جدول  با 
ميانگين توليدات هر يک از دو گروه  نشان داد که ميانگين توليدات دانش آموختگان داخل کشور 

از دانش آموختگان خارج از کشور بيش تر بود، ولي اين تفاوت از نظر آماري معنادار نبود. 

جدول ۸. نتايج آزمون تي مستقل براي مقايسه ميانگين توليدات علمي اعضاي هيئت علمي 
دانش آموخته داخل و خارج در اسکوپوس

ميانگينفراوانيگروه هامتغير
آزمون لوين 
براي برابري 
واريانس ها

انحراف 
معيار

درجه 
-tpآزادي

value

محل 
اخذ 
مدرک

داخل 
کشور

٥٤٥FSig٦/٣٢٧٥١/٥٨٠/١١٨

خارج از 
کشور

٢٣٢/٨٣٢/٩٦٠/٨٩٢/٧٥

آزمون فرضيه ۲
بين سن و ميزان توليدات علمي اعضاي هيئت علمي در پايگاه اسکوپوس تفاوت 

معناداري وجود دارد.
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يافته هاي به دست آمده از اجراي آزمون تحليل واريانس يک طرفه در سطح ۰/۰۵ 
نشان داد که بين سن و ميزان توليدات علمي اعضاي هيئت علمي در پايگاه  اسکوپوس 
تفاوت معناداري وجود نداشت (با p-value = ۰/۷۱).  هرچند براساس يافته هاي جدول  
ميزان توليدات علمي گروه سني ۴۱ـ۵۰ سال، در هر دو پايگاه، بيش از دو حوزه تحصيلي 

ديگر بود، ولي اين تفاوت از نظر آماري معنادار نبود. 

جدول ٩. آزمون معناداري تفاوت بين ميانگين سن اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيرجند با 
توليدات علمي آنان در پايگاه اسکوپوس

متغير
سن

فراواني
ميانگين 

نمره
ف 

انحرا
معيار

آزمون لوين براي 
س ها

برابري واريان
منبع 

ت
تغييرا

مجموع 
ت

مجذورا
درجه 
آزادي

F
p-
value

سن
٣١ـ٤٠

١٩
٢/٧٩

١/٥٨
df1

df2
sig

بين 
گروه ها

٢٠٩/٩٥٥
٣

٢/٤٣
٠/٧١

٤١ـ٥٠
٤٣

٦/٧٢
٦/١٩

درون 
گروه ها

٢١٨٥/٩٩٥
٧٦

٥١ به 
باال

١٦
٤/٥٦

٥/٠٨
٢

٧٥
٠/٥١
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بحث و نتيجه گيري
به طور کلي هدف از اين پژوهش بررسي ميزان توليدات علمي و همکاري هاي علمي 
اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيرجند از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ در پايگاه اطالعاتي اسکوپوس 
است. براساس يافته هاي حاصل از پژوهش مي توان گفت که بيش ترين توليدات علمي 
اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيرجند در محدوده زماني مورد بررسي در اين پايگاه به 
صورت مقاله پژوهشي و كم ترين آن در قالب مقاله مروري نمود يافته است. در اين زمينه 
نوري، نوروزي و ميرزايي (۱۳۸۵) و اسماعيلي (۱۳۸۸) نيز در پژوهش هاي خود منبع 

اطالعاتي غالب را مقاله پژوهشي برشمرده اند. 
با  مرتبط  به شيمي و موضوع هاي  مربوط  توليدات  بيش ترين  اسکوپوس  پايگاه  در 
از کل توليدات علمي مورد بررسي  اين تعداد ۴۰ درصد  با ۱۳۴ مورد بود، که  شيمي 
پژوهش حاضر را شامل مي شود. بعد از آن رشته مهندسي در مرتبه دوم و رشته فيزيک 
در مرتبه سوم قرار داشت. يکي از داليل اين امر، شايد ناشي از تعداد نشريات تحت 
پوشش اين حوزه هاي موضوعي در نمايه هاي استنادي باشد. به عنوان مثال، بر طبق آمار 
گزارش استنادي مجالت۱ رشته  فيزيک در پايگاه اسکوپوس کامل ترين پوشش موضوعي 
را داراست. بنابراين پذيرش مقاالت در اين حوزه هاي موضوعي با شرايط بهتري روبه رو 
است. در مجموع به نظر مي رسد با توجه به قدمت ايجاد اين رشته ها، به ويژه پذيرش 
دانشجو در مقاطع تحصيالت تکميلي نسبت به ساير حوزه ها در دانشگاه بيرجند منجر به 
انتشار تعداد منابع علمي بيش تري شده است. يافته هاي به دست آمده در پاسخ به سؤال 
سوم پژوهش نيز مي تواند شاهدي بر اين مدعا باشد که وجود مقاطع تکميلي در گروه هاي 
آموزشي منجر به انتشار منابع علمي بيش تري توسط اعضاي هيئت علمي مي شود. به نظر 
مي رسد مسائل ملموس و عيني در اين حوزه ها، و وجود آزمايشگاه هاي متعدد براي انجام 
پژوهش هاي تجربي در آن جا در اين پرکاري بي تأثير نباشد. انتشار نتايج اين پژوهش هاي 
عيني و تجربي که گاهي ممکن است به نوآوري در حوزه و کشفيات جديد نيز منجر شده 
باشد، بسيار سهل تر از انتشار مقاله علمي پژوهشي در حوزه هاي ناملموس تر مانند علوم 
انساني و علوم اجتماعي است. از سوي ديگر، به نظر مي رسد سطح زباني اعضاي هيئت 

علمي اين رشته ها در انتشار نتايج در مجالت بين المللي نيز در اين زمينه مؤثر باشد.
يافته هاي حاصل از پژوهش نشان داد که از کل اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيرجند 
در محدوده زماني مورد پژوهش تعداد ۸۱ نفر (يعني كم تر از ۴۰ درصد) در اسکوپوس 
توليد علمي داشتند. اين امر شايد ناشي از ضعف دانش زبان انگليسي، فعاليت بيش از 
اندازه آنها در امر آموزش، ساعات تدريس زياد و داشتن مسئوليت هاي اجرايي باشد. 
هم چنين حوزه علوم پايه با دارا بودن بيش ترين تعداد اعضاي هيئت علمي (۶۳ نفر) و نيز 

1. Journal of Citation Report 

(JCR)
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بيش ترين اعضاي هيئت علمي داراي توليد علمي بيش ترين سهم را در توليد علم دانشگاه 
است.  داشته  بررسي  مورد  فاصله سال هاي  در  اسکوپوس  اطالعاتي  پايگاه  در  بيرجند، 
نکته قابل توجه اين  است که حوزه علوم انساني با وجود اين که از لحاظ جمعيتي بعد از 
حوزه علوم پايه، داراي بيش ترين عضو هيئت علمي و نيز بيش ترين ميزان گروه آموزشي 
بود، اما از نظر  ميزان توليدات علمي در پايين ترين مرتبه قرار داشت. البته بايد به اين 
نکته هم توجه داشت که سهمي از توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيرجند 
توليدات علمي در مجالتي  از  بسياري  به چاپ مي رسند، هم چنين  در مجالت داخلي 
به چاپ مي رسند که در اين پايگاه ها نمايه نمي شوند. در اين راستا، پژوهش اسماعيلي 
(۱۳۸۸) در دانشگاه اروميه نشان داد که حوزه علوم پايه بيش ترين و حوزه علوم انساني 
كم ترين توليد علمي را نسبت به ساير حوزه ها داشت. افزون بر موارد ياد  شده در سؤال 
قبل، برخي داليل ديگر نيز مانند تعداد زياد دانشجويان تحصيالت تکميلي، گرايش هاي 
اين  اغلب گرايش هاي  آزمايشگاهي  به ساير حوزه ها، ماهيت  اين حوزه نسبت  بيش تر 
حوزه و اين که چنين محيطي همکاري چندين نفر و کار گروهي را مي طلبد نيز ممکن 
است يکي از عوامل افزايش ميزان توليدات علمي آنها باشد. در اين زمينه بازمن و لي 
(۲۰۰۳) خاطر نشان مي سازند که هر اندازه همکاري علمي بيش تر باشد، توليد علم نيز 
بيش تر مي شود. بنابراين مي توان گفت که افزايش مشارکت گروهي باعث افزايش کمي 

و کيفي توليدات علمي مي شود. 
يافته ها نشان داد که دکتر بهزاد حقيقي عضو هيئت علمي گروه شيمي و دانش  آموخته 
از دانشگاه تهران، با ۲۹ مقاله داراي بيش ترين توليد علمي در بين ۸۱ نفر از اعضاي هيئت 

علمي دانشگاه بيرجند در فاصله زماني ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ در پايگاه اسکوپوس بود. 
پايگاه  در  بيرجند  دانشگاه  علمي  هيئت  اعضاي  علمي  توليدات  روند  زمينه  در 
ژاکوب  و  اينگورسن  پژوهش  يافته هاي  پژوهش،  اين  نتايج  راستاي  در  و  اسکوپوس، 
و  صعودي  سير  از  حاکي  نيز   (۱۳۸۸) اسماعيلي  و   (۲۰۰۸) دانش  و  نوري   ،(۲۰۰۴)
رشد نسبتًا آشکار پژوهش ها از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ بود. بر اين اساس به نظر مي رسد 
ميزان اعتبار پژوهشي دانشگاه و تعداد اعضاي هيئت علمي موجود دانشگاه در سال هاي 
مختلف هم نکته قابل تأملي است که در اين زمينه مؤثر است (در برخي از سال ها ممکن 
است تعداد متفاوتي از اعضاي هيئت علمي يا به دانشگاه ديگري منتقل و يا براي ادامه 

تحصيل مأمور به تحصيل شده باشند).
يافته هاي پژوهش نشان داد که توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيرجند در 
پايگاه اسکوپوس تقريبًا سير صعودي داشته است و اين نشان دهنده آن است که اعضاي 
هيئت علمي فعال تر شده اند و رغبت بيش تري به نوشتن مقاله در سطح بين المللي پيدا 
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کرده اند. در اين راستا اسماعيلي (۱۳۸۸)، بردونس، گارسيا و باريگون (۱۹۹۲)، عصاره و 
ويلسون (۲۰۰۰) و اينگورسن و ژاکوب (٢٠٠٤) نيز به نتيجه مشابه دست يافتند.

نتايج نشان داد که سه حوزه تحصيلي علوم پايه، فني و مهندسي و کشاورزي درصد قابل 
توجهي از همکاري علمي را در توليدات خود داشتند و در اين بين حوزه علوم پايه بهتر از ساير 
حوزه ها عمل کرده بود. به اين ترتيب مشخص مي شود که اعضاي هيئت علمي در حوزه علوم 
پايه در پايگاه اسکوپوس بيش از اعضاي هيئت علمي ساير حوزه ها در توليدات خود از همکاري 
علمي بهره جسته اند و اين نشان از توجه و نياز اعضاي هيئت علمي اين رشته به همکاري علمي 
افزون تر است. هم چنين با توجه به ماهيت آزمايشگاهي اغلب رشته هاي تدريس شده در اين 
حوزه، مي توان گفت که همکاري علمي، به ويژه براي استفاده مشترک از ابزار و دستگاه هاي 
مختلف ساير دانشگاه ها و مؤسسات،  امري ضروري و مهم براي رسيدن به پيشرفت علمي در 
اين حوزه است که اعضاي هيئت علمي به اين مهم واقف اند. اما حوزه علوم انساني با وجود اين-

که از لحاظ جمعيتي بعد از حوزه علوم پايه داراي بيش ترين عضو هيئت علمي و نيز بيش ترين 
تعداد گروه آموزشي بود، از نظر ميزان توليدات علمي و همکاري علمي در پايين ترين مرتبه قرار 
داشت. به نظر مي رسد روحيه همکاري علمي در اين حوزه كم تر از ساير حوزه ها است و افراد 
ترجيح مي دهند به صورت انفرادي کار کنند. از طرفي ماهيت رشته ها نيز در اين زمينه مؤثر است. 
در راستاي نتايج اين پژوهش، پژوهش رحيمي (۱۳۸۶) و بازمن و لي (۲۰۰۳) نيز نشان دهنده 

همکاري علمي زياد در اين حوزه نسبت به ساير حوزه مي باشد.
در زمينه بررسي توليدات مشترک دانشگاه بيرجند در پايگاه اسکوپوس و در راستاي 
نتايج اين پژوهش، يافته هاي پژوهش رحيمي (۱۳۸۶)، بازمن و گورلي (۲۰۰۴)، وانگ 
و همکاران (٢٠٠٥)، رويل و همکاران (۲۰۰۷) مبين اين بود که الگوي همکاري درون 
سازماني الگوي غالب همکاري علمي در جامعه مورد پژوهش آنها بود. به نظر مي رسد 
که اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيرجند توجه خود را در همکاري علمي بر افرادي درون 
اعضاي  دانشجويان و ساير  را  افراد  اين  اغلب  كه  نموده اند  متمرکز  دانشکده خودشان 
نيز  هيئت علمي درون دانشگاه تشکيل مي دادند. تعداد دانشجويان تحصيالت تکميلي 
نقش مهمي در اين امر دارد. بنابراين مي توان گفت که، نزديکي جغرافيايي و تعلق به يک 
مکان يکسان که موجب آشنايي بيش تر افراد مي شود، مهم ترين خصوصيت براي انتخاب 
همکاران بوده است. البته داليل ديگري نيز مانند نبود يا کمبود همکاران هم تخصص در 
منطقه، عدم همکاري آنها با پژوهشگران اين دانشگاه به خاطر محروميت منطقه دانشگاه 

بيرجند نيز مي تواند در اين زمينه مؤثر باشد. 
در ارتباط با الگوي نويسندگان همکار در کل توليدات مشترک دانشگاه، بيش ترين فراواني 
مربوط به الگوي همکاري با دو نويسنده بود. اين داده ها نشان مي دهد که اگر چه اعضاي هيئت 
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علمي دانشگاه بيرجند تمايل به همکاري با ديگران دارند اما اغلب اين کار ها را در گروه هاي 
دانشگاه  علمي  هيئت  اعضاي  که  مي رسد  به نظر  بنابراين  داده اند.  انجام  نفره  دو  و  کوچک 
بيرجند هنوز از مشکالت ناشي از زياد شدن تعداد همکاران واهمه دارند و ترجيح مي دهند 
که در گروه هاي بسيار کوچک کار  کنند. به نظر مي رسد در چنين گروه هايي احساس اعتماد و 
امنيت و اميد به نتيجه گيري بيش از گروه هايي با تعداد بيش تر و بزرگ تر است. شايد يکي از 
داليل ديگر همکاري در گروه هاي کوچک اين باشد، که بيش تر همکاري ها در مقاالت، ناشي 
از همکاري بين استادان و دانشجويان و در مقاالت برگرفته از پايان نامه ها است. اين امر خود 

به خود منجر به همکاري در گروه هاي کوچک مي شود.
در اين پژوهش در مجموع تفاوت معنا داري بين متغير هاي محل اخذ مدرک تحصيلي 

و سن با ميزان توليدات علمي به دست نيامد.
بي شک توليد علم که يکي از پديده هاي اجتماعي است، مي تواند در سايه فرهنگ 
قوي مشارکت از فوايد و مزاياي همکاري علمي بهره ببرد. از اين رو در جامعه امروز 
براي عقب نماندن از جوامع علمي و پيشرفته به خصوص در عرصه توليد علم، نياز است 
تا تدابير و سياست هاي ويژه اي براي رواج و گسترش فرهنگ مشارکت در ميان افراد 

جامعه به خصوص اعضاي هيئت علمي در دانشگاه ها و مراکز پژوهشي انديشيده شود.
به طور کل از نتايج اين پژوهش مي توان به ايجاد راهکارها و برنامه هايي براي توسعه و 
بهبود توليدات علمي و همکاري هاي علمي پرداخت و براي رفع موانع موجود قدم هايي 
برداشت. از آن جا که مشخص شد حوزه علوم انساني كم ترين ميزان توليدات علمي را 
درکل دانشگاه داشت، مي توان سياست هايي خاص در اين حوزه انديشيد و با تشويق 
و اهميت دادن مسؤوالن دانشگاه به اين حوزه آنها را به همکاري علمي تشويق کرد.  
هم چنين مشخص شد بيش ترين درصد همکاري همکاري درون سازماني بوده است و 
از  اند.  بين المللي حضور كم تري داشته  اعضاي هيئت علمي دانشگاه در همکاري هاي 
اين رو توجه به اين نکته مي تواند به بهبود روابط بين المللي دانشگاه با ساير دانشگاه هاي 

معتبر خارجي و ايجاد تدابيري براي اين منظور منجر شود.

پيشنهاد هاي پژوهش
پيشنهاد هاي اجرايي و  به دو دسته تقسيم مي شود: يک دسته  پيشنهاد  هاي پژوهش 

ديگري پيشنهاد هايي براي پژوهش هاي آتي در اين حوزه.

پيشنهاد هاي اجرايي
نتايج نشان داد تعداد کمي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيرجند داراي توليد علمي  ●
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در پايگاه هاي اطالعاتي بين المللي مانند اسکوپوس هستند؛ لذا پيشنهاد مي شود که 
مسئوالن دانشگاه بيرجند تدابيري جهت سهيم کردن تعداد بيش تري از اعضاي هيئت 
علمي دانشگاه در سطح بين المللي با فراهم نمودن زمينه الزم و امکانات مورد نياز 
ساير رشته هاي کم کارتر، مانند تهيه منابع بيش تر و تجهيز آزمايشگاه هاي آنان و رفع 

موانع موجود در سر راه اعضاي هيئت علمي بينديشند. 
پيشنهاد مي شود مسئوالن دانشگاه بيرجند جهت پرهيز از ثبت عناوين مختلف براي 
نام دانشگاه در دو پايگاه  اطالعاتي ياد شده توسط اعضاي هيئت علمي، شکل رسمي 
نام دانشگاه را به تمامي اعضاي هيئت علمي ابالغ نمايد تا روند بررسي توليدات 
اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيرجند براي پژوهشگران سهل و آسان گردد و توليدات 
ارزيابي  در  احتمالي  اشتباهات  و  گيرد  قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد  درستي  به  آنها 

توليدات علمي به حداقل برسد.
تکريم شايسته پژوهشگران و توجه بيش تر به اعضاي هيئت علمي داراي بيش ترين 

توليدات علمي ممکن است در افزايش توليدات علمي اثر گذار باشد.
امکانات  و  بودجه  تخصيص  و  علمي  مشارکتي  فعاليت هاي  به  مسئوالن  دادن  بها 
مناسب براي فعاليت هاي مشارکتي علمي ممکن است از راه هاي گوناگون، به طور 
مثال در نظر گرفتن امتياز بيش تر براي فعاليت هاي مشترک علمي تحقق يابد. پس 

پيشنهاد مي شود که اين راهکار نيز توسط مسئوالن دانشگاه اجرايي شود. 
نتايج اين پژوهش نشان داد که بين توليدات علمي دانش آموختگان داخل کشور با 
دانش آموختگان خارج از کشور تفاوت معناداري وجود ندارد، لذا با توجه به روند 
رو به رشد تعداد دانش آموختگان مقاطع دکترا از دانشگاه هاي داخلي، به مسؤوالن 
نيروي جديد هيئت علمي  استخدام  و تصميم گيران دانشگاه توصيه مي شود هنگام 
معيار هايي  خارجي،  مطرح  نه چندان  دانشگاه هاي  دانش آموختگان  جذب  به جاي 
همچون تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه هاي بين المللي را در نظر بگيرند و از اين 

طريق بهره ور ترين افراد را انتخاب کنند. 

پيشنهاد هاي براي پژوهش هاي آتي
پيشنهاد مي شود پژوهش هاي مشابه در دانشگاه هاي ديگر کشور با استفاده از روش 
ساير  علمي  هيئت  اعضاي  علمي  توليدات  شناسايي  جهت  علم سنجي  پژوهش 
دانشگاه ها  رتبه بندي  جهت  پژوهش  اين  نتايج  از  استفاده  و  کشور  دانشگاه  هاي 

انجام شود.
توصيه مي شود اين پژوهش در مقياسي وسيع تر و براي کل توليدات علمي اعضاي 

●

●

●

●

●

●
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هيئت علمي دانشگاه بيرجند در سطح ملي و بين المللي انجام شود؛ البته الزمه انجام 
اين پژوهش همکاري همه جانبه دانشگاه بيرجند با پژوهشگر مي باشد.

ديگر  بررسي  امکان  موجود  محدوديت هاي  به علت  پژوهش  اين  در  که  آن جا  از 
پيشنهاد مي- نشد،  ميسر  اعضاي هيئت علمي  توليدات علمي  بر  تأثير گذار  عوامل 
راهکار هاي عملي  توجه شود. در ضمن  نيز  اين جنبه ها  به  آينده  مطالعات  در  شود 
ارتقاي توليدات علمي اعضاي هيئت علمي، به ويژه کساني که هيچ گونه توليد علمي 

نداشته اند، در نظر گرفته و اجرا شوند.
مقايسه  و  ايران  دانشگاه ها  منابع همکاري علمي در ساير  الگو ها،  بررسي وضعيت 
نتايج آن با نتايج اين پژوهش براي رسيدن به يافته هايي که بتوان به کل جامعه تعميم 

داد، پيشنهاد پژوهش ديگري است که مي تواند نتايج سودمندي به بار آورد.
نظير همين پژوهش در جامعه کتابداران ايران انجام شود (وضعيت توليدات علمي و 
همکاري هاي علمي در ميان کتابداران مختلف در سازمان ها و دانشگاه هاي مختلف 
نظر  از  برجسته  افراد  و  ايراني  کتابداران  وضعيت  وسيله  اين  به  تا  شود)  بررسي 

توليدات علمي مشخص شود.
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